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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .سم  

محمـد   بسم هللا الرحمن الـرحيم  الحمـد ر را العـالمين  ى ـلل اللسـم ىبـلم ىلـارب نلـل   ي ـا
ين  ىنلل آله ى ح ه أجمعين  اللسـم اففـر ل ـا ىلنـيو ا ىللمسـ معين كرحم ـر مـا أرحـم الـراحم

 ب حا ر ال نلم ل ا إال ما نلم  ا إ ر أ ت العليم الحكيم.
ــاا قــ ا هللا تعــالل:  :-للرحمــه هللا تعــا–قــاا اامــام المجــد      پ ٻ     ٻٱ   ٻ   ٻ    }"ب

ٹ   ٹ      ٹ ٿ   ٿ   ٹ     ٿٿ      ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ 

ـــا   [60ل ســـا :]ا {ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ ـــه: اآلم ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   } ىق ل

 {ۇ   ۇ   ڭ ڭ   ڭ   ڭ   }ىق لـــــــــــــــــــه:  [11]ال قـــــــــــــــــــرة:{ ڳ   ڳ   ڱ   ڱ 
 اآلمة. [50]المائدة: {ی   ی   جئحئ  }  ىق له: [56]األنراف:

 اَل »قــاا:  - ــلل هللا نليــه ىبــلم–أن ربــ ا هللا  -رضــهللا هللا ن سمــا–نــن ن ــد هللا كــن نمــرى 
 ااك ـ فـهللا ُرىي ـاه يح ـح حـدي  ي:ال ـ ى  قـاا «ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َح َّل َمُك َن َهَ اُه َتَ ًعا ِلَما ِجْئـُت ِبـهِ 

 . حيح بإب ا    جة()الح
 حـاكم   اليسـ  ي: فقـاا خصـ مة  اليس   من ىرجل   الم افقين  من رجل   كين كان النع هللا: ىقاا
 أخـ ىن م أ سـم لعلمـه; اليسـ   إلـل   حـاكم الم ـاف:: ىقـاا الرشـ ة  مأخـ  ال أ ـه نرف ُمحمد إلل

 {ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ    }ف زلــت:  إليــه  في حاكمــان جسي ــة فــهللا كاهً ــا مأتيــا أن فاتفقــا الرشــ ة 
ل هللا  ـل– ال  ـهللا إلـل   رافع :أحدهما فقاا اخ صما  رجلين فهللا  زلت :ىقيلاآلمة  [60]ال سا :

 لـه فـ كر -رضهللا هللا ن ه– نمر إلل ترافعا ثم األشرف  كن كعب إلل :اآلخر ىقاا -نليه ىبلم
  م عـ :قـاا? أكـ لر: - ـلل هللا نليـه ىبـلم– هللا كربـ ا يـرَ   لـم للـ ي فقاا  القصة أحدهما
 .فق له بالسيف فضرله

 :مسائل فيه
 .الطاف   فسم نلل اانا ة من فيسا ىما ال سا  آمة تفسير :األىلل
 اآلمة. [11قرة:]ال  {ڳ ک   گ   گ   گ   گ   ڳ  } ال قرة آمة تفسير :الثا ية

 .[56اف:األنر ] {ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ }الثالثة: تفسير آمة األنراف: 
 .[50]المائدة: {ی   ی   جئحئ  }ر الرابعة: تفسي

 .األىلل اآلمة  زىا ب ب فهللا النع هللا هقال ما :الوامسة
 .ىالكاذا الصا ق ااممان تفسير :السا بة
 .الم اف: مع -رضهللا هللا ن ه– نمر قصة :السابعة
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 نليـه  لل هللا الرب ا به جا  لما ت ًعا ه اه مك ن  ح ل  ألحد   محصل ال ااممان ك ن  :الثام ة
 ".ىبلم

ه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب
  أجمعين، أما بعد:

  پ    ٻ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ }"بــاا قــ ا هللا تعــالل: : -رحمووه هللا تعووالى–فيقوووا اامووام الم وود  

يودا علوى  [60ل سـا :]ا {ٻ}لتعبير بو ا" [60ال سا :] {ٺ  پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ 
 أنهووا  عوووج وم وور   عوومة ل حقيقووة لووه، وغووبا اهصووم والطالوول أنووه  نمووا    لوو  علووى ال ووالم الووب  ل
أصووم لووه ول حقيقووة لووه، ومنمووا غووو م وور   عوووج، وعوود   لوو  الوووعم بمعنووى القوووا، موون اهوا عوووا 

 جرير:
 زنــــم الفــــرز ق أن بــــيق ل ِمرلًعــــا

 
ــــــا   ــــــا ِمرلًع  أبنــــــر بطــــــ ا بــــــ مة  م

ي وافقوه و وعد    ل  الووعم وي ورا  بوه القووا الم حقو ، وك يوريا موا  قووا سويبويه فوع كتابوه:  عوم ال ليوم،   
و السياق يدا على أن الووعم غنوا بمعنوى القووا،  عنوع عواا ال ليوم، فو ميا لويل معنواه الووعم الوب  غو

 م ر  الدعوج، بدليم أنه ي وافقه على  عمه.
 الل فع  طالق الوعم؛ ولبا عيم: بئل م ية القوم  عموا.وغنا المعنى اهوا وغو ال  ير الط

 [60]ال ســا : {ٺ   ڀ   ڀ   ڀ پ   پ   پ   پ   ڀ   } عنووع يوودعون  [60]ال ســا : {ٻ}
ا موان، ا عنع آمنوا بألسنتهم، وعلوبهم م ن رة، وغم المنافقون، والمناف  الب    ظهر اا موان ويووعم 

 و المناف ، وي  َل  فع عرف المتأخرين على الوندي .ويدعع أنه مؤمن وي ب ن ال فر غبا غ
 }موووووا الوووووب     وووووبب  عوووووواغم   [60]ال ســـــا : {ٺ  ڀ    ڀ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ }

فموووووووووون يووووووووووؤمن ويكفوووووووووور  [60ال ســــــــــا :] {ٹ   ٹ   ٹ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ 
دم عووج اا موان بواهلل موا عوبال اغوت لبد ل  كفع اا مان باهلل مع عدم ال فر بال واغوت؛ هن  

ال فر بال اغوت مون غوبا البواب  عوم ولويل بحقيقوة، فالبود مون تحقيو  الوركنين ل وحة اا موان أن 
ٺ    }ت ون الدعوج حقيقية باا مان المتضمن لشروطه وأركانه، وال فر بما   ضوا ه وال واغوت 

ه مون ال اغوت فع كالم ابون القويم موا ت واو  [60]ال سا : {ٺ   ٺ   ٿ   ٿ     بوه المورح حودم
 م اع.معبو ة أو متبوعة أو 

ا المعبو : الب    عبد مون  ون هللا وغوو را ة غوبا طواغوت بوال   وكاا، ومحوم اتفواق، وبوال نوواع  م
 رضع ببلك.
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مل لوى ملوك، و عأو متبوع: ي تبع فع اهوامر والنواغع، في حم ما حورمم هللا، وي حور  م موا أحوم هللا وي تبوع 
م بأوامر وي تنول موا نهوى هللا عنوه، ويوأمر النوا  بوبلك غوبا ت ول طاعتوه طاعوةي هلل اتباع من  عم

 ورسوله.
، وبهوبا الب  يتبع من   حر  م ما أحم هللا أو   حر  م ما أحم هللا تلك عبا ته كما جاح فع حديث عد 

 تظهر ال لة بين غبا الباب، والباب الب  عبله.
طيور موا بفالوب  يتبوع مون  حكوم  [60ل سـا :ا] {ٹ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ }يتحاكمون  لى ال اغوت 

مون  أنوا هللا على اختالفة فع مراتل غبا الحكم يتبعها اختالٌف فع الحكم نفسه عليه بما يلي  به
، وممووا أن  كووون كفوور أكبوور م  وور ف عوون الملووة، أو كفوور  ون كفوور كمووا عوواا ابوون  ، وملوومة، وفسوو ة كفوورة

 عبا .
 {ٺ   ٿ   ٿ}من  حكم بطيور موا أنووا هللا غوبا طواغوت على كم حاا المراتل متفاوتة، و 

ال اغوت َمن غو  اهصم الشوي ان اهكبور،  وياطين اانول وال ون الوبين  حكموون  [60]ال سا :
 {ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ٿ  }بطيووووووور موووووووا أنووووووووا هللا وي لوموووووووون النوووووووا  بوووووووبلك غوووووووم طواغيووووووو  

وونمة رسووو  [60]ال ســا : دخم يووله  مكوون يوودخم غنووا  ل، ل وون الووب   حكووم بمووا أنوووا هللا بكتوواب هللا وس 
 فيه َمن خالف ملك.

ن أالشوووي ان ي ريووود  [60]ال ســـا : {ڦ   ڤ  ڤ    ڤ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ }
  ضوم النووا  كلهوم،  نووه أعسووم أن   طوو  النووا  أجمعوين، كووم موون  فعوم  وويئيا لسويما م ووم الشووي ان 

عوه؛ هن وأنوه خالوٌد م لوٌد فيهوا ي ريود كوم النوا  مالب  ح   م عليه بدخوا النار وح ر  م  عليوه ال نوة 
م م غبا الب  ما لم  كن غناك  ين وم مان  ما أصابه  وعٌح مون الم وايل يتمنوى أن النوا  كلهوم 
   ووابون بم ووم غووبه الم وويبة، والشووي ان ح  ووم عليووه بووال لو  اهبوود  فووع النووار فووع العووبب الم قوويم 

 يتمنى وي ريد أن  كون النا  كلهم معه.
رة التوع م يبة  ما عمم  خفم أثرغا ووععها على النفل؛ ولبا نسمع ك يريا لسيما فع اه وام اهخيوال

 ك وور فيهووا القتووم سوومعنا موون جمووع الموووت مووع النووا  رحمووة، ومل لووو النووا  كلهووم سووالمين  ل واحوود 
 صارت الم يبة عليه أعظم، ل ن  ما جاحت الم ايل وعمم  خفم  على النفو .

ر  موو  عليووه ال نووة غووو يوورج فووع ل وون الم ووي بة التووع ت وويل موون ح   ووم عليووه بووال لو  فووع النووار، وح 
نوا  نفسه أنه ما فع أحد   عبمب م له، وملك  يا ة فع عبابه، غم    فف عنه أن النا  أو أك ر ال

 فع النار  ما    فف عنه.
يوووود الم وووودر والموصوووووف بكونووووه بعيوووود  عنووووع بع [60]ال ســــا : {ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ }

ا ل   سووت اع أو  الموودج لوويل بقريوول بحيووث  سووهم غوودايتهم و عوووتهم ي ريوود أن  ضوولوا ضوواللي بعيوودي
ر معه الهدا وة، عواا:     يول منوه، فيهود  مون  -جومم وعوال–ول ون هللا  [60]ال سـا : {ڦ}تعس 



 

 

 

 

 

 

5  
5 

 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ووا،  ول  الووا يوودخلون   يوول هللا فوع  يوون هللا، وي   -وهلل الحموود– شواح والنووا   خلوووا فوع  يوون هللا أفواجي
 من الشي ان.

والشي ان مون ال ون ورأسوهم  بلويل السوتعامة بواهلل منوه ت ور ه وتبعوده، ل ون اا وكاا فوع  وياطين 
 -جومم وعوال–اانل،  ما عل : أعوم بواهلل مون الشوي ان ي ودبر  وي ان اانول  موا ي ودبر، وأثبو  هللا 

 أن من اانل  ياطين كما أن من ال ن  ياطين.
" غووووبه فووووع أوايووووم [11رة:]ال قــــ {ڱ    ڱ ڳ     گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳک   گ   } "ىق لــــه:
سووييا حوالفسووا  فووع اهر   كووون  [11قــرة:]ال  { ڱگ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    }البقوورة 

  ومعنوييا، الحسع بالهدم والت ريل والتف يور وغيور ملوك، غوبا  فسوا  فوع اهر ، واافسوا  المعنوو 
والمن ووورات، وغوووبه أعظوووم؛ هن اهولوووى  فسوووا  بقووودر موووا  ح وووم مووون  بالوووبنوب والمعاصوووع وال ووورايم

سوود الت ريوول ويبقووى البوواعع سووليم، وتبقووى البقيووة سووليمة؛ ل وون الفسووا  المعنووو  الووب  تعووم عقوبتووه المف
 وغير المفسد غبا أ د وأعظم وأن ى.

غوووبا  عنوووع فوووع بوووال  المسووولمين التوووع فيهوووا  [56]األنـــراف: {ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ }
وأمووا  [56]األنــراف: {ۇ   ۇ }الح باا مووان والوودين الفسووا  فيهووا  اخووم فووع غووبه ا  ووة ااصوو

ا  اخٌم فع ا  ة التع فيها  صالح حسع ومن لم ي وجود ااصو الح اافسا  فع بال  ال فر، ف نه أ ضي
المعنو  وكالغما علوى تفواوتة بوين ملوك، بينهموا  فسواٌ  فوع اهر  بعود  صوالحها، ل ون ااصوالح 

 قع  نما  كون ب صالح الدين الب   ح م به خير الدنيا وا خرة.الحقي
 وعلووى كووم حوواا اافسووا  سووواٌح كووان فووع بووال  المسوولمين أو فووع بووال  ال فووار كلووه م حوورمم و اخووٌم فووع
 ا  ووة وغيرغووا موون ا  ووات واهحا يووث التووع جوواحت بتحووريم اافسووا ، ل وون الفوورق بووين بووال  المسوولمين

  المسوولمين  شوومم اافسووا  الحسووع والمعنووو  واافسووا  فووع بووال  ال فوور وغيوورغم أن اافسووا  فووع بووال
 خاص بالحسع؛ هنه ما فيه فس  غع فاسدة معنوييا وااصالح كبلك.

 {ی   ی   جئحئ  }" [50]المائــــــــــــــــدة: {ی   ی   جئحئ مئ   ىئ   يئ   جب   حب} "ىق لــــــــــــــــه
ب  غوو ا الحكم ال اغلع الوعلى من ابتطى غب -جمم وعال–استفهام  ن ار  ي ن ر هللا  [50]المائدة:

سواحي كان  ال اغلية اهولى التوع  [50]المائدة: {ی   ی}خالف الحكم الشرعع ااسالمع، 
أو مووا ي وصووف بال هووم فووع ك يوورة موون الم تمعووات  -عليووه ال ووالة والسووالم–كانوو  عبووم بع ووة النبووع 

البلوووودان غيوووور ااسووووالمية وغووووبا موووواغر ومووووع اهسووووف أن ي وجوووود ال هووووم ويعووووم وي  بوووو  فووووع بعوووو  
شورب ااسالمية، بحيث ل ت د فرعيا بين بال  ااسالم وبال  ال فار ما ت ود فورق،  ما كوان ال مور    

عالنية فع رمضان   ش بقع   عنع فع الظهور، ال فار   ش  سوون أعظم من غبا، و ور البطواح 
 ماغرة، وكم  عحة من الفسا  واافسا  ماغر.
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النوا  مون    الول وي نوا   بت بيو  اهحكوام الوضوعية  غوم مون [50]المائـدة: {ی   ی   جئحئ  }
ون حوووووا فووووع ك يوووورة موووون اهع ووووار ااسووووالمية، كانوووو  اهر  ت حكووووم بشووووريعة هللا فووووع جميووووع بووووال  
 المسلمين، ثم تطيرت  يئيا فشيئيا ب لوامة من ال فار حينيا، وب لولة مون بعو  مون بعو  مون ينتسول

  لى ااسالم حينيا.
ووا جوواح التتووار جن يوو و خووان وغيووره مموون تبعووه وتيمووور الووب   عووم أنووه  خووم فووع ااسووالم طبقوووا ولمم

كوام  ريعتهم، وجمعوا القوانين من اليهو  ة والن رانية، ومن اجتهوا اتهم وأضوافوا  ليهوا بعو  اهح
موون الشووريعة ااسووالمية فووع كتووابة سووموه رالياسوو   ومكووره الحووافر ابوون ك يوور فووع تفسوويره غووبه أحكووام 

ع فوغوبه اهحكوام تتووارو، وعود ت سوتبدا بم لهوا مون أحكوام البشور  لوى يومنوا غوبا ال اغلية، وما الو  
م، ك ير أو فع أك ر اهع ار ااسالمية، وفع أك ر اهبواب التوع  حتواف  ليهوا المسولمون فوع حيواته

 وبعضهم أبقى فع عوانينه اهحواا الش  ية، وبعضهم من أتى عليها كطيرغا.
 ل أحود أحسون مون هللا[ 50]المائدة: {مئ   ىئ   يئ   جب   حب ی   ی   جئحئ}غبا حكم ال اغلية 

 حكميا.
هللا   لل–أن رب ا هللا  -رضهللا هللا تعالل ن ه–نن ن د هللا كن نمرى  : " -رحمه هللا–ثم عاا 

ه يوم  ليوالهووج موا تم" «ْئـُت ِبـهِ جِ اَل ُيـْؤِمُن َأَحـُدُكْم َح َّـل َمُكـ َن َهـَ اُه َتَ ًعـا ِلَمـا »قـاا:  -نليه ىبلم
ووا منووا فوو الوونفل ع بالق وور ب ووالف الهووواح بالموود،   ووش غووو الهووواح بالموود  الووريم؛ ولووبلك   تبوورون لمم

في   ر الهوج، ولول الهواح ما عاش أحود، فوع ب يونهم المرحلة البتدايية فع اامالح  قوا: اكتل ك 
اح ه الونفل وترتوفرق  فع ال تابة بينهم فرق ما لنوا نحفور غوبا مون تلوك اه وام، فوالهوج موا تميوم  ليو

  ليه وت لبه.
 ا ِلَمـا ِجْئـتُ اُه َتَ عً َح َّل َمُك َن َه َ »من الم اطبين، وفع حكمهم من جاح بعودغم « اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكمْ »

 ميووم مووع مووا جوواح عوون هللا وعوون رسوووله، ويتبووع مووا جوواح عوون هللا وعوون رسوووله ولووو خووالف موون  «ِبــهِ 
 .خالف

 طالب:..........
ه من غوج؛ هن ما يتبعه من الهوج متفاوت عود  ميوم بشوعحة  سوير، وعود  ميوم على حسل ما يتبع

  بشعحة أك ر، وعد  ميم عن الدين كله.
 غووبا موون اهحا يووث أحا يووث النوووو  اهربعووين النوويووة، وعوود ا ووتر  فووع مقوودمتها ألال ــ ىي"  "قــاا

 .يبكر  ل  يئيا مما   حتج به
ــا فــهللا ُرىي ــاه  ــحيح حــدي    "قــاا ال ــ ىي  وينوواه أو َروينوواه ــحيح"  بإبــ ا    )الحجــة( اك  ابوون  ر 

وينواه، ومم ا كوان ال الح يرج أنه  ما كان فيه بين الناعم والمنقوا عنوه مفواو  فوع ااسونا   قووا: ر 
 الومن  سير أو فع سند مت م  لى من عاا ال الم عاا: َرويناه.
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ة على تارك المح ة  هبع الفتم المقدسع.  فع كتاب رالح  م
 :..........طالب

ويناه  عنع ب سنا ة منق ع معناه ليل له فيه  سنا .  ر 
 طالب:..........

 غا.
 طالب:..........

ل مووا فووع  جووا ة،  عنووع وجوودناه م ووم موون بوواب الوجووا ة الروا ووة عوون ال توول بطيوور  سوونا   ووأنها  ووأن 
 الوجا ة.

رح  والحوافر ابون رجول فوع غوبا كوالم النووو  وضوعمفه  حيح"  بإب ا    )الحجة( ك اا فهللا ُرىي اه"
اه اهربعين رجامع العلوم والحكم  وأطاا فع تضعيفه، ومعناه كما عاا الشيخ/ سوليمان وغيوره: معنو

معنوواه صووحيم أن غووبا الحووديث رواه الشوويخ/  )تيسووير العويووو الحميوودصووحيم، سووليمان بوون عبوود هللا ر
ن بوورواه ال برانوع، وأبوو بكور أبو الفتم المقدسع، ب سنا ة صحيم كموا عالوه الم ون  ف عون النووو ، 

عاصووم، وأبووو ن عوويم فووع اهربعووين التووع  وور  فووع أولهووا أن  كووون موون صووحاح اهخبووار، وعوواا ابوون 
ا من وجوهة مكرغا وتعقبها بعضهم.  رجل: ت حيم غبا الحديث بعيٌد جدًّ

 المق و  أن الحديث فيه كالم هغم العلم، ومعناه صحيم. 
الشووعبع الووب   قوووا: مووا كتبوو  سووو اح علووى بيضوواح، ل  حمووم  عووامر بوون  ووراحيمالنــع هللا"  "ىقــاا

 القلم، لماما 
 طالب:..........

  و 
 طالب:..........

حفر، حتى عيم فع ترجمته: أنه  ما  خم السوق وضع أصوبعيه فوع أمنيوه؛ عشوان موا  حفور كوالم 
موون العووين،  لووو حووع مووا علنووا غووبا ال ووالم خشوويةي  -رحمووه هللا–النووا  كلهووم اللووع يت لمونووه. تسوو يم 

تع ل مما ي بكر عن بع  النا  فع الحفر، حتى عندنا فع ع رنا من  حفور عشورات اهلووف 
من اهحا يث، م ك ر عن بعضهم أنه  حفر م نمف ابن أبع  يبة وفيه خمسين ألف حوديث وآثور، 

ونمة  ونن، وكتول السك ۆ    }اللع  حفر م نمف ابن أبع  ويبة الوب  ي تور   فوع حفظوه لل وحيحين والسك

ومما صحاب غبا الحفر الفهم والمنه ية التع ي تَبع فيهوا سولف  [54]المائدة: {ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ
اهمة وأغم العلم فع كيفية التعاموم موع الن ووص اكتملو  ا لوة، ول ون أحيانيوا عود ي وجود الحفور ول 

 {ۋ   ۋۈ   ۈ   ٴۇ   }ي وجوووووود أو يوووووونقي الفهووووووم، أو ي وجوووووود الفهووووووم ويضووووووعف الحفوووووور، والمسووووووألة 
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وعوود ي وجوود الحفوور والفهووم ولوويل ي وفوو  لسوولوك ال ريوو ، وعوود  ضووعف فووع  خالصووه،  [54]المائــدة:
 في  رف عما ينفعه، وهللا المستعان.

  حـاكم  اليسـ  ي: فقاا خص مة  اليس   من ىرجل   الم افقين  من رجل   كين كان "ىقاا النع هللا:
 . باسمهما عاا الرسوا؛ هنه ل يؤمن به، فدعاه ُمحمد"  إلل

لعووون الرا وووع والمرتشوووع والووورايش  -عليوووه ال وووالة والسوووالم–الرسووووا  الرشـــ ة" مأخـــ  ال أ ـــه "نـــرف
 هنووه  عوورف موون وصووفه فووع كتووابهم أو مموواُمحمــد"  إلــل   حــاكم اليســ  ي: فقــاا الوسوويب بيوونهم. "

ت أفسودأنه ل  أخب الر وة، أخب الر وة َبلية وم ويبة وكارثوة  -عليه ال الة والسالم–ا تهر عنه 
 ووة  نيا النا ؛ ولبلك استح  باملها وآخبغا اللعن، كيف تستقيم اهمور وتنتظم أحوواا النوا  والر 

ن أعايمة، ل تستقيم أحواا النا ، الش ي الب  ي ريد كسل الحالا، ثم    لول منوه ر ووة  ما أرا  
 تستقيم اهمور. شرع فع مشروعة ت ار  أو معمار  أو  عح  ما أن يرت ل اللعنة أو يترك، فال 

ل  أخوب الر ووة، وسووف  حكوم بوالح  بالعودا  -عليوه ل والة والسوالم–اليهو    عرف أن الرسووا 
 باان اف.   

  يببا ر وة المناف ؛ هنه ي ريد أخب ماا غيرهالم اف:"  "ىقاا
موور، اه اليهو   أخبون الر ووة، وبالر ووة يوعموون أنهوا تتيسوراليس  "  إلل   حاكم "ىقاا الم اف::

  والووودنيا كلهوووا لوووو  الووو -نسوووأا هللا العافيوووة–ول  سوووتح  غوووبا، ثوووم يبوووبا  ووويئيا مووون مالوووه في يسووور لوووه 
 بحبافيرغا ما ت قابم اللعن وغو ال ر  واابعا  عن رحمة هللا. 

منواف : أنوا موا عواا الجسي ة"  فهللا كاهً ا مأتيا أن فاتفقا الرش ة  "مأخ ىن   عنع اليهو أ سم"  "لعلمه
ـــا، وعووواا اليهوووو  : أنوووا موووا أريووود اليهوووو ، اختلفوووا "أريووود محمووود ـــا أن فاتفق ـــا مأتي ـــهللا كاهً  ـــة  ف  جسي 
هووا غووبا سووبل الم توورجم ب ا  ووة "[60ل ســا :ا] {ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ }إليــه ف زلــت:  في حاكمــان

م بهوا فوع البواب    پ    پ   ٻ  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ  }نووا ا  ة التع فع أصوم البواب، التوع ت ورج 

 {ٹ    ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  ٺ    ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ٺ  پ   پ   ڀ  
سووبل نووووا ا  ووة مووا جوواح عوون الشووعبع، ل وون الشووعبع تووابعع لوويل موون ال ووحابة،  [60]ال ســا :

 فيكون فع السبل نوع انق اع مرسالي، فيكون مرسالي، نعم.
 طالب:..........

 وين 
 طالب:..........
 "ف زلت".  ه، فأنوا هللا 

 .........طالب:.
 اللع عاله المناف  
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 طالب:..........
 موصوف بأنه مناف ، الظاغر أنه من المنافقين من اهصم. "قاا الم اف:"

وا عواا الحواكم: أن تفسوير ال وحابع لوه حكو م سبل النوووا  قووا أغوم العلوم: لوه حكوم الرفوع؛ ولوبا لمم
المبنووع علووى لطتووه أو مووا أ ووبه  الرفووع ر   عليووه: بووأن ال ووحابع عوود  قوووا فووع معنووى ا  ووة موون فهمووه

 ملك، فال  كون له حكم الرفع، وفع غبا  قوا الحافر العراعع:
 ىنـــدىا مـــا فســـره الصـــحاكهللا رفًعـــا فمحمـــ ا  نلـــل األبـــ اا 

   
 

فيهوا طورف لبود  -عليوه ال والة والسوالم– عنع علوى أسوباب النوووا؛ هن أسوباب النوووا الرسووا 
ر  ح به أو لم    رمح.منه، هن القرآن  نما ينوا عليه سوا  ٌح ص 

 قووا غنووا: رواه  سوحاق بوون راغويوه فووع تفسويره، كمووا فوع رالع  وواب فوع بيووان اهسوباب   عنووع: لبوون 
ح ر، وال بر  وابن المنوبر فوع تفسويريهما، والمورو   فوع رتعظويم عودر ال والة  محمود بون ن ور 

ع م رسووالي؛ هن الشووعبع الموورو  ، والواحوود  فعرأسووباب النووووا  بسووندة صووحيم  عنووع علووى الشووعب
 تابعع، وعد صححه ابن ح ر فع رفتم البار  .

ره  "قيل"كنا ة عن ضعفه؛ هن  "ىقيل" صيطة تمري ، والشيخ المؤلف يرج أنه ضعيف؛ هنه صدم
 ب يطة التمري .

 ىقـاا - لل هللا نليه ىبـلم– ال  هللا إلل   رافع :أحدهما فقاا اخ صما  رجلين فهللا  زلت :ىقيل"
 ن ل لى غبا الحد الروايتان متفقتان، كعل بن اه رف من اليهو ، " األشرف كن كعب لإل :اآلخر
 حـدهماأ لـه فـ كر -رضـهللا هللا ن ـه–"ترافعـا إلـل نمـر وغنوا  "تحاكما إلل كاهً ا فهللا ُجسي ة"غناك 

وعوواا ا خوور: ل أنووا ل أرضووى  -عليووه ال ووالة والسووالم–أن غووبا عوواا: نترافووع  لووى النبووع " القصــة
 ومنما  حكم بيننا كعل بن اه رف من اليهو   -عليه ال الة والسالم–بمحمد 

ــم" ــا ث ــل ترافع ــ كر  نمــر إل ــه ف فت بموو  موون الووب  عوواا: نتحوواكم  لووى كعوول بوون " القصــة أحــدهما ل
 اه رف ولم ير  بالنبع عليه ال الة والسالم.

لبود  أعور واعتورف"  عـم :قـاا? أكـ لر: - لل هللا نليـه ىبـلم– هللا كرب ا يرَ   لم لل ي فقاا"
  من ااعرار اعامة الحد، لبد من ااعرار فع  عامة الحد.

الة عليه ال و–هنه مرتد، الب  ل يرضى بحكم الرسوا  لماما " فق له بالسيف فضرله   عم :قاا"
جووو  ر  ة، فقتلووه أعووام عليووه حوود الوور ة، وعوود  قوووا عايووم: غووم لعموور أن   قوويم حوود الوور ة مووع و  -والسووالم
 أو نقوا: غبا  فتيات على ولع اهمر  -عليه ال الة والسالم–وغو الرسوا الحاكم 

ن تفضم.  أم  
–فووع عتووم غوبا المنوواف ؛ لعلموه بالحوود، وليقينوه برضووا النبووع  -رضوع هللا تعووالى عنوه–صونيع عموور 

و وأن ملك ل ي  ير فتنة، فالفتنوة ت ودرأ، ول   وو  هحودة أن  فتور  أو  فتوأت أ -عليه ال الة والسالم



 

 

 
 

10 

 (48كتررررررررررررررررررررررررا  التو يررررررررررررررررررررررررد    شررررررررررررررررررررررررر 

 

10 

 فتووات علووى ولووع اهموور بمووا ي  يوور الفتنووة، فووالتطيير باليوود موون سوول ة ولووع اهموور أو َموون  ك لهووا  ليووه، 
رضووع هللا –فالبوود موون أن    وورمح لووه بووبلك، ومل فاهصووم أن ولووع اهموور غووو الووب  يتولغووا، وعموور 

ووب غووبا مووع أن الق ووة في -عليووه ال ووالة والسووالم–لعلمووه برضووا النبووع  -عنووه هووا كووالم، بم ووم غووبا نفم
ك يوور موون ت وورفات عموور، أحيانيووا  قوووا لووه: ل،  -عليووه ال ووالة والسووالم–وغووبا معووروف فووع عهووده 

عليوووه -مسوووتحقيا وعووود علوووم وإن كااا ن  «ال»: -عليوووه ال وووالة والسوووالم–أضووورب عنقوووه،  قووووا النبوووع 
وغووبا فووع المنووافقين علووى موور  «لــئ  ي حــدن ال ــاح أن محمــًدا مق ــل أ ــحابه» -ال ووالة والسووالم

 ور  ما ع تم مناف  ض   النا  م م حقوق اانسان عندنا ما ي أرون، ول ت ور حفيظوتهم  ل الع
 ما ع تم مناف  أو أ وم  مناف  أو س  ن منواف ، أموا   قتوم مواعو والطامد وة وفالنوة وفالنوة مون غيور 

و  ن أو المنافقين ما  حرك ساكن، وي س ن اهخيوار وحقووق اانسوان كأنهوا موا غوع موجوو ة، ومما س 
نمة  لهية على مر الع ور، لمما عيم له  عليه ال والة –أ وم  بع  المنافقين ثارت ثأرتهم، وغبه س 

 مفسدٌة راجحة. «ال؛ لئ  ي حدن ال اح أن محمًدا مق ل أ حابه»: أنقتله  عاا: -والسالم
 طالب:........

 غبا فع عهد النبع عليه ال الة والسالم.
هللا ابووون ابووون الشووويخ/ محمووود بووون عبووود الوغووواب فوووع رتيسوووير العويوووو   قووووا الشووويخ/ سوووليمان بووون عبووود

مون  الحميد : فيه جوا  تطيير المن ر باليود، ومن لوم  وأمن فيوه ااموام، وكوبلك تعوبير مون فعوم  ويئيا
 المن رات التع  سوتح  عليهوا التعويور، ل ون  ما كوان ااموام ل يرضوى بوبلك، وربموا أ ج  لوى وعووع

طييور  منوه  قووا: فوع التعويور فقوب  عنوع  ون  ن وار المن ور موع أنوه كوبلك الت ف رعةة أو فتنوة في شوتر 
– باليد، واان ار باليود مون سول ة ولوع اهمور أو  لوى مون وكلهوا  ليوه أو لمون ط ول ول بهوا فوع عولوه

 ة أعظم.     ما لم يترتل على ملك مفسد «من رأى م كم م كًرا فلُيغيره كيده»: -عليه ال الة والسالم
 ........طالب:

 غا.
 طالب:........

حكوم الب  ي با ر الحكم بطير ما أنوا هللا،  عنع غبا  يدنه وغوبا عملوه عاضوع م وولمى علوى ملوك، وي
 بطير ما أنوا هللا فع كم اه ياح 

 طالب:........
 لل غبا حكم بطير ما أنوا هللا، تعرف أحكامه ت تلف، ومما كوان مون نووع ال فور  ون ال فور ف نوه 

 وجل القتم كما غو معلوم. ست
 طالب:........

 -عليووه ال ووالة والسووالم–ولووم يوورَ  بحكمووه  -عليووه ال ووالة والسووالم–ل؛ هنووه ر  حكووم الرسوووا 
 واستبدله بحكم اليهو  .
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 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
  و 

 طالب:........
 المناف  كيف تعرف توبته  

 طالب:........
 غا.

 طالب:........
 ف  ما   مكن ت عرف توبته جمهور أغم العلم على أنه ل   ستتاب.المنا

 طالب:........
 غا.

 طالب:........
اافتيات على ولع اهمر غو ما فيه  ل أن المفسدة راجحة بحيوث ت وون المسوألة فوضوى، كوم مون 

ن أ ن لو أرا  أن ي نفب نفمب، وعد  قتم لطر ة    ع، فيقوا: سمعته  قوا كبا، فتضيع اهمور، ا
عه و خووم  لووى  ووا اسووتدرف آخوور، عوواا: عنوود  لووك الليلووة عشوواح محفوووف مووا فيووه  ل أنوو ، صوودم    ي
بيتووه، ثووم عوواا لووه: أنووا ا ووتري  غرفووة نوووم و    أستشوويرك عليهووا  ما كانوو  صووالحة، ثووم أ خلووه غرفووة 

ور ن غوبه أموونوموه فقتلوه، وعوواا للنوا : تعوالوا انظووروا،    ودمق علوى ملووك  موا   مكون أن    وودمق؛ ه
محتملة وعد تقع؛ ولبلك حسم الباب، وجعم اهمر كله معل  بوولع اهمور، وحسوم ت ورفات اهفورا  

 غو الب   حفر اهمر واهمن.
 عنووا موون بعوو  الت وواو ات موون بعوو  المسووئولين، وبع ....معووروف غووبا علووى موور الع ووور، 

أو ع ور ال لفواح الرا ودين   عنع غم ن ريود أن  كوون آخور الوموان وآخور اه وام م وم ع ور النبووة 
 ما   مكن، ل ن مع ملك   حرص بقدر اامكان أن    بم   رع هللا.

 طالب:........
ونووه  َموون غووو، اللووع  فتووات  اللووع  فتووات عوود   قتووم. أرأيوو  الرجووم   وود الرجووم فوووق امرأتووه أ قتلووه فتقتل

ه الوورجم م ووم غووبه اهمووور لووو ت ر كوو  للنوو « عــم»عوواا:  ا  واجتهووا ات النووا  ولووو كووان مح وون وحوودك
ضوواع  اهمووور، م ووم مووا علوو : وم ووش أ وود موون أن   ووده فووع غرفووة النوووم ويقتلووه  ويوودعع أنووه جوواح 

 لسوح.
 طالب:........

 غا.
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 طالب:........
ومما عتلووه وجوود عوواا للموورأة أو وضووعه فوووق امرأتووه  ما عتلووه المسووألة تحتوواف  لووى حوووم وضووبب، وفووتم 

 لسويما موع تطيور اه موان واهحوواا والقتوم ه نوى سوبل، وهللااهبواب لهوبه الت ورفات ل  وك أنوه 
 المستعان.

 طالب:........
 [65]ال سا : {ۈ   ٴۇ}

 طالب:........
   ەئ ى   ائ   ائ     ىې      ې  ې    ې   ۉ  ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ }

  و أ يد من غبا  [65]ال سا : {ەئ   وئ
 طالب:........

 غا.
 طالب:........

 غا.سألة م م ما علنا فع أصم الحكم بطير ما أنوا هللا، وله مراتل و رجات، والعلماح بينو ل الم
 طالب:........

 حكم عليه وعرفه،  عرفه عمر.
 طالب:........

 غا.
 طالب:........

   ه.
 طالب:........

أنهووا وهللا المسووألة تتفوواوت بعضووهم    لوو  وينقلووه عنووه  وويخ ااسووالم أنووه  ما كووان لسووت الص حوو  
ت ووو ، والر وووة المحرمووة  ما كانوو  ل لوول باطووم أو ملووم أحوود، ل وون فووتم البوواب بهووبه ال ريقووة لوويل 

 بالمناسل.
 طالب:........

 وين 
 طالب:........

تقوووع ك يوووريا، تقوووع فوووع القليوووم وال  يووور، ومشوووكلتنا أن الم تمعوووات  عيوووث فيهوووا غوووبا السوووو ، والفسوووا  
 ما  ا  ل بحسوم الموا ة، وفوتم البواب أنوك  ما كنو  مظلووم،اهر  وبك رة، ول   مكن أن   ق ع  ابرغو

 تأخر الفسم ت ع ع لمومف البلد ة ويمشيك، غبا اللع   فسد اهمور، ومن حقك أن  فسم لك.
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 طالب:........
 غم حتى فع أمور الدنيا وسعوغا.

 :مسائل فيه: "-رحمه هللا- قوا 
با مور فوع وغو" الطـاف   فسم نلل اانا ة من افيس ىما" الم ترجم بها" ال سا  آمة تفسير :األىلل

 تفسيرغا.
 .[11 قرة:]ال {ڳ ک   گ   گ   گ   گ   ڳ  } ال قرة آمة تفسير :الثا ية"

وكم غوبا مور " [56اف:األنر ] {ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ }الثالثة: تفسير آمة األنراف: 
 بيانه.

 .[50]المائدة: {ی   ی   جئحئ  }"الرابعة: تفسير 
 .األىلل اآلمة  زىا ب ب فهللا النع هللا هقال ما :الوامسة

 {ٻ} [60ا :]ال ســــ {ٻ   پ   پ }" ىالكــــاذا الصــــا ق ااممــــان تفســــير :السا بــــة
موواٌن وغووبا الوووعم    ببووه الواعووع، فهووو   موواٌن كووامب، أمووا اا مووان ال ووا ق الووب  غووو    [60]ال ســا :

 باهلل مقروٌن بال فر بال اغوت. 
 وعتله   اه؛ هنه مرتد." ف:الم ا مع نمر قصة :السابعة"
 هللا ــلل  الربــ ا بــه جــا  لمــا ت ًعــا هــ اه مكــ ن  ح ــل  ألحــد   محصــل ال ااممــان كــ ن  :الثام ــة"

ا وغبا فع الحديث السواب  الوب  فيوه ال والم الوب  سومعتم هغوم العلوم، ومعنواه كموا عوا نليه ىبلم"
 أغم العلم: صحيم.

 وهللا أعلم.
 وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى هللا وسلم على نبينا محمد

 طالب:........
 غا.

 طالب:........
كووم حي ؤخووب بووه ول مووا ي ؤخووب بووه، ول وون  ما اعتقوود أن حكووم هللا ل   وولم، ول    وول م النووا ، أو أن 

 غير هللا أكمم من حكم هللا أو ما أ به ملك غبا كفر م ر  ف من الملة.
 طالب:........

 عرف اانسان كم  نسان لوه عوارئ ي و  ...وخلو البغن مع عارئة غبا لو   ير بالليم صفاح ال و، 
 فيه غبا ل  ك أنه أفضم، وت ون حينئبة كالمدارسة.

 طالب:........

 فع العمر كله.
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 طالب:........
 ما أنع موجو ، بال ايف.

 طالب: فهللا بعض األخيار ما بماحة النيخ...
 ما كلموك عن  ورات مس د الملك فهد 

 ......طالب:..
 ال اطل مسلم 

 طالب:  عم  عم.
 طالب:........

 هللا  عفو ويسامم.
  

  
 


